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ABSTRAKSI

Skripsi ini dilatarbelakangi maraknya media massa yang menjadikan

remaja perempuan sebagai target konsumennya, di mana usia remaja adalah usia

yang labil dan paling mudah dipengaruhi. Remaja adalah masa yang penting

dalam siklus hidup individu, yaitu masa individu berusaha untuk mencari jati

dirinya melalui proses pendewasaan diri. Dan di usia inilah media masuk ke

dalam kehidupan remaja dengan memposisikan diri sebagai teman.

Salah satu media massa tersebut adalah majalah GADIS, yang menyajikan

berbagai macam informasi seputar dunia remaja, mulai dari tren, tips, hingga

masalah percintaan remaja. Informasi ini pun disampaikan dengan gaya bahasa

remaja agar lebih menarik dan mudah diterima. Selain membuat remaja menjadi

konsumtif karena banyaknya tawaran produk fesyen yang menjadi tolak ukur

kepopuleran di kalangan remaja, majalah pun juga membentuk gender yang akan

berpengaruh terhadap sikap dan tindakan mereka pada masa yang akan datang.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan untuk melihat konstruksi gender

perempuan yang dilakukan oleh majalah GADIS terhadap remaja perempuan

sebagai pembacanya. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan metode

analisis semiotika sosial. Objek penelitiannya adalah beberapa artikel dari rubrik

CINTA yang menjadi rubrik tetap dalam setiap edisi majalah GADIS. Artikel

tersebut dianalisa melalui unsur medan wacana, pelibat wacana, dan sarana

wacana.

Dari penelitian tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa

majalah GADIS tidak mengkonstruksi, melainkan merekonstruksi gender

perempuan terhadap remaja perempuan pembaca majalah tersebut. Redaksi

melakukan pendekatan dengan menggunakan kata ‘kita’ untuk menghilangkan

jarak antara redaksi dengan pembaca. Di sini dapat dilihat bagaimana majalah

terkesan mengangkat derajat perempuan, tetapi ternyata justru menekankan

kembali aturan main di dalam masyarakat patriarki.

Kata kunci: Semiotika sosial, Gender, Remaja, Perempuan, Majalah GADIS,
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan karena peneliti masih diberi kesempatan

untuk melakukan penelitian dan tulisan yang berjudul “Konstruksi Gender

Perempuan dalam Artikel Majalah GADIS (Analisis Semiotik Sosial Artikel pada

Rubrik ‘CINTA’ dalam Majalah GADIS Edisi 08 – 11, Bulan Maret – April

2012)” ini. Dalam proses yang telah dilalui, peneliti juga didukung oleh banyak

pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Peneliti mengucapkan

banyak terima kasih atas semua doa, dukungan, semangat, dan pengertian yang

telah diberikan dalam setiap proses yang peneliti jalani.

Peneliti mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan karena

kelemahan peneliti, yang dilakukan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi

ini. Walau demikian, peneliti telah melakukan yang terbaik dalam seluruh proses

penyelesaian tulisan ini, demi kelancaran dan keakuratan penulisan, yang

kemudian akan menjadi salah satu sumber informasi bagi pembaca.

Topik yang diangkat peneliti seputar konstruksi gender pada remaja

perempuan ini timbul dari keprihatinan peneliti terhadap sikap dan tingkah laku

yang dimiliki oleh remaja dewasa ini. Tidak adanya pelajaran budi pekerti di

sekolah, ditambah banyaknya keluarga yang sibuk dengan urusan masing-masing,

membuat anak-anak usia remaja ini tidak memiliki panutan yang jelas dalam

prosesnya menuju kedewasaan. Dan di ranah inilah media massa memiliki

peluang untuk mengambil alih peran sebagai pengarah bagi kehidupan remaja

yang rumit.

Dari penelitian ini, peneliti mengajak pembaca untuk melihat bagaimana

media massa, yang dalam hal ini adalah majalah GADIS, juga memiliki

kepentingan sendiri dibalik segala macam informasi yang selalu terlihat positif di

permukaannya. Dapat dilihat dalam tulisan ini bahwa dalam tatanan kerjanya,

media pun didesak oleh kepentingan industri yang selalu mengejar pasar dan

keuntungan.

Dengan adanya bukti akademis di dalam tulisan ini, serta penelitian yang

telah dilakukan, peneliti berharap tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi
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untuk membuka wawasan pembaca, khususnya bagi remaja perempuan, dalam

menyeleksi dan menanggapi informasi yang diperoleh dari media massa. Semoga

melalui tulisan ini, pembaca dapat lebih kritis dalam menafsirkan informasi yang

ada, sebelum memutuskan untuk bertindak sesuai apa yang disampaikan oleh

media massa.

Yogyakarta, 23 Desember 2012

Peneliti
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